0

Bleva A/S

side 1 af 2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
Bøgildsmindevej 29

egen hjemmeside. Vejledt omkring kontrol af linket til tidligere

9400 Nørresundby

kontrolrapporter i forbindelse med ejerskifte.

49853416

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke
indfører fødevarerkontaktmaterialer fra andre lande end EU og
EØS lande. Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for
sporbarhed på fødevarekontaktmateriale i plastik som
1

virksomheden har samhandlet.
Vejledt om at aktiviteten bør afmeldes, hvis virksomheden ikke
længere ønsker at importere.

1

Emballage m.v.: Kontrolleret baggrundsdokumentationen for
grå plastikkasse med målene 397x297x145 mm som er mærket
med glas og gaffel.
Følgende er konstateret: Virksomheden havde en
overensstemmelseserklæring fra producenten af kassen,

1

overensstemmelseserklæringen var ikke fuldt dækkende i
henhold til 10/2011 for plastmaterialer, da den ikke beskrev til
hvilken type fødevarer den kunne bruges, ved hvilken tid og
temperatur og ved hvilket areal/volumen forhold.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da besøget blev udført som
et første gangs tilsyn.
kontrolleret overensstemmelseserklæring for grå plastikkasse
med målene 397x297x145 mm , herunder identifikation af
produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og
temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke
migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring
og underskrift.

X

Følgende er konstateret: Virksomheden havde brugt
producentens overensstemmelseserklæring.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
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som en bagatelagtig overtrædelse da tilsynet er et første gangs tilsyn, og virksomheden havde en
overensstemmelseserklæring.
Vejledt generelt om krav om dokumentation for fødevarekontaktmaterialer.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden vejledt om reglerne for
fødevarekontaktmaterialer, herunder opbygning af lovgivningen, krav til dokumentation,
overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation, mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import
og samhandel, samt væsentligt ændrende aktiviteter. Desuden er virksomheden vejledt om bagatelgrænsen for
registrering.
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